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LETO XX

PD Litija vabi v nedeljo, 11.12.2016 na 36. spominski planinski pohod na Tisje (550m). Tako kot
vedno bo start pohoda tudi tokrat med 7. in 10. uro pred Plečnikovim spomenikom v Litiji, ob 11. uri bo na
Tisju krajša slovesnost. Iz Kostrevnice, kjer se pohod zaključi, bodo med 12. in 14.15 uro do Litije vozili
posebni avtobusi. Hoje bo za 4-5 ur.

*********************************************************************************
Sekcija »Sokol« vabi v soboto, 17.12.2016 na izlet po Badjurovi krožni poti. Letos je na vrsti Obolno
(776m), kamor se bomo podali iz kraja Reka gozd. Odhod bo ob 7.30 uri izpred železniške postaje v Litiji.
Vodil bo Jerebič Stane. Hoje bo 3 ure. Prijave na tel.št. 031 643 639.

*********************************************************************************
Kot nam že veleva običaj, planinci sekcije Sava - Kojoti, na Štefanov dan, 26.12.2016 organiziramo
planinsko inventuro. Lokacija je še neznanka, a bo nekje blizu. Na inventuri bomo pregledali minule
izlete ter se ozrli naprej, tako da bomo sprejeli plan za naslednje leto. Iztekajočemu se letu primerno bomo ob
prijetnem druženju kot se spodobi nazdravili novemu, ter tako obeležili še eno uspešno planinsko leto. Prijave
sprejema Samo Jager (041 207 744 ali samo.jager@gmail.com).

ZGODILO SE JE
5.11.2016 se je sekcija »Sokol« s 27 pohodniki podala na Mirno goro (1.047 m), ki leži na JV. delu Kočevskega
Roga. S hojo so pričeli v vasi Brezovica pri Črnomlju in skozi opuščeno vas Kočevskih Nemcev Škrilj v dveh
urah prispeli v planinsko kočo, katero upravlja PD Črnomelj. Vse hoje je bilo tri ure in pol. Za ta dan so imeli
predviden pohod na Kriško goro a so zaradi slabega vremena cilj izleta malo spremenili.

*********************************************************************************
UO PD Litija se je 24.11.2016 sestal na 6. seji. Sprejeli so poročilo o organizaciji tekmovanja Mladina in gore,
ki ga je društvo gostilo skupaj z OŠ Litija. Dogovorili so se še o zadnjih podrobnostih organizacije pohoda na
Tisje. Sprejeli so sklep, da letos startnine za pohod ne bo, bomo pa zbirali prostovoljne prispevke. Informirali
so se o vsebini jesenskih posvetov PZS. Sprejeli so datume akcij skupnega pomena za leto 2017. V letu 2016
je članarino poravnalo 356 članov.

*********************************************************************************
Na pot Komandanta Staneta Rozmana 26.11.2016 od Litije do Javorskega Pila se je odpravilo 23 članov
sekcije »Sokol«. Pot iz Litije je potekala po nekdanji Zasavski cesti na Litijskem polju, preko Ježe do Brega,
kjer so se povzpeli na Cvinger (včasih je tu stal grad). Po partizanski stezi so nadaljevali do Jelše, nato preko
Grmade, Nove gore do Javorskega pila. S potjo bodo nadaljevali v letu 2017, do italijansko-nemške meje, v
letih 1941-1943 pri kraju Kompolje pri Gabrovki.

Šolsko športno tekmovanje Mladina in gore je ekipno tekmovanje, namenjeno osnovnošolcem zadnje triade.
Mladi tekmujejo v znanju, veščinah in izkušnjah z vseh področij in oblik planinskega delovanja. Eno izmed
treh področnih tekmovanj je letošnje leto gostila Litija, natančneje OŠ Litija in PD Litija. Kar 28 ekip je
12.11.2016 pripotovalo v Litijo in pokazalo
veliko planinskega znanja pri reševanju dokaj
težkih testov. Mladi tekmovalci so poleg
reševanja testov uživali v kulturnem programu,
si ogledali Litijski muzej in opravili sprehod po
Litiji. Najboljše ekipe so se uvrstile na državno
tekmovanje, ki bo sredi januarja v Idriji. Na
tekmovanju smo po zaslugi mentorice Ljudmile
Intihar letos prijavili kar štiri ekipe iz OŠ Litija.
Ekipa, ki si je nadela ime Izgubljeni podplati
(Lana B. Povše, Manca Hiršel, Lea Vozel, Ažbe
Železnik) se je že drugič uvrstila na državno
tekmovanje. Ekipi razpadajoči gojzarji (Lisa
Van Den Bossch, Anica Vidergar Savšek, Mila
Štimec, Rok Namestnik) je za uvrstitev na državno tekmovanje zmanjkalo nekaj točk, so se pa zato v preteklem
šolskem letu pomerili na državnem tekmovanju. Še dve naši ekipi sta sodelovali na tekmovanju prvič, ekipa
Siničke (Tai Cerar, Tea Vozel, Brina Potokar, Laura Lamovšek Mahkovic) in Litijski orli (Domen Kos, Florjan
Kadunc, Maks Štrus, Tilen Medved). Iskrene čestitke vsem ekipam in hvala OŠ Litija za izkazano gostoljubje
in za trud, ki ga vlagajo v razvoj planinstva.

*********************************************************************************
27 članov planinske sekcije Sava - Kojoti se je v soboto 26.11.2106 podalo v deželo cvička, natančneje na
Trško goro. Na pot so krenili iz naselja Bajnof, blizu učnega posestva biotehnične gimnazije od koder so se
kljub ne preveč obetavnemu vremenu odpravili proti cerkvi svete Marije na vrhu Trške gore. Tam so se povsem
po naključju srečali s predstavnikoma turistično-rekreativnega društva Srce Dolenjske, z njima poklepetali in
po krajšem počitku pot deloma nadaljevali po Slakovi poti s ciljem v gostišču Pugelj. V gostišču so se okrepčali
in nazdravili dvema slavljenkama, se podružili, ter se nato odpravili proti domu.

*********************************************************************************
Na pobudo Litijsko-Šmarskih častnikov in vabila združenja slovenskih častnikov območnega združenja Nova
Gorica so se »Sokoli« 3.12.2016 udeležili pohoda po poteh soške fronte. Poleg Litijsko-Šmarskih častnikov se
nas je iz planinske sekcije »Sokol« pridružilo 22. Zbrali so se v kasarni v Ajševici, kjer so jih že ob pozdravnem
govoru tudi pogostili. Od tu je pot potekala po področju Panovca (248 m ).Večkratno pogozdovanje tega
območja pa je predstavil rajonski gozdar. Ustavili so se na Kostanjevici pri Novi Gorici, kjer je v samostanu
grobnica Francoskega kralja Karla X. in je edini od francoskih kraljev, ki ni pokopan v Franciji. Po vrnitvi v
kasarno so postregli s pravim vojaškim »pasuljem«, za sladico pa je bilo z malo potrpljenja v vrsti možno
dobiti tudi rezino pršuta. Pohod je s postanki trajal 5 ur.

IN MEMORIAM
VINKO DAMJAN (1932 – 2016)
Zadnji novembrski ponedeljek smo se na litijskem pokopališču
poslovili od Vinka Damjana. Vinko je bil član planinske organizacije
polnih 65 let. Bil je vsestranski društveni delavec in strasten planinec.
Med prvimi je prehodil Slovensko planinsko pot. Na njegovi znački
je vgravirana številka 95. Ni bil samo uporabnik ampak tudi snovalec
poti. Zelo velik je njegov prispevek pri nastanku Badjurove krožne
poti. Je pisec vodnika po BKP. Tudi pri nastanku Zasavske planinske
poti je aktivno sodeloval in je soavtor prvega vodnika po Posavskem
hribovju. Od leta 1964 do 1980 je bil član UO PD Litija. Sodeloval je
pri izgradnji doma na Jančah pri markiranju poti in kasneje pri
organizaciji pohoda na Tisje. Neprecenljiv je njegov prispevek pri
zbiranju gradiva za zgodovino Planinskega društva Litija. Napisal je
kroniko litijskega planinskega društva od ustanovitve Litijske
podružnice SPD v letu 1905 do druge svetovne vojne. V letu 2012 je
za prispevek pri razvoju planinstva prejel jubilejno listino Planinske
zveze Slovenije.
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